Inschrijfformulier
Gegevens kind:
Voornamen
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN- nummer
Nationaliteit
Kerkelijke gezindte
Spreektaal

Gegevens ouders:

Verzorger 1:

Verzorger 2:

Van deze ouder wordt het e-mail adres gebruikt
voor onze communicatie en de facturen.

Voornaam
Achternaam
Straat+ huisnr.
Postcode + Woonplaats
E- mail adres
Mobiel nummer
Nummer werk
Geboortedatum
BSN
Noodnummer+naam
Gemeente

Heeft u recht op KinderOpvangToeslag (KOT):

 ja

Gegevens huisarts en andere medische gegevens:
Naam Huisarts
Naam Tandarts
Zorgverzekeraar
Allergieën
Medicijngebruik
Bijzonderheden t.a.v.
gezondheid/ voeding
en/of functioneren

Tel. huisarts
Tel. tandarts

 nee

Van welke opvangvorm-dagen en
tijden wenst u gebruik te maken?
Welke vorm van opvang kiest u?
 kinderopvang
 peuteropvang

 voorschoolse
opvang
Geplaatst in de volgende groep (in te vullen door de locatie);

kinderopvang

Vroege uurtje
6.30 uur-8.00 uur

KDV dagdelen
Van 8.00 tot 13.00 uur en/of
van 13.00 tot 18.00 uur

 buitenschoolse
opvang

Late uurtje
18.00 uur-19.30 uur

 vakantie opvang

Aantal weken
kinderdagopvang

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Peuteropvang =
40 weken

Tijden
8:30 – 12:00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voorschoolse
opvang = 40 weken

Tijden
Op te nemen per half uur

maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Buitenschoolse
opvang = 40 weken

Tijden
Op te nemen per half uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Mijn kind zit in groep

…….…….. en moet wel van school gehaald worden

Vakantie opvang
Ja / nee

Aantal weken (1 t/m 12)

Startdatum opvang:

……-…….-…….

ja

Opvang tijden

nee

Overige voorwaarden:
➢ De opzegtermijn is 1 maand, vanaf elke willekeurige datum.
➢ Dit dient schriftelijk te gebeuren!
➢ De contracturen dienen per maand te worden opgenomen.
➢ Er is geen verrekening of teruggaaf van niet gebruikte uren mogelijk.
➢ Maximaal 2,5 uur verlenging voor- en achteraan een dagdeel.
➢ Nieuwe tarieven worden jaarlijks in overleg met de Gemeenschappelijke Ouder Commissie vastgesteld
➢ Voor uitgebreide voorwaarden, bekijk onze leveringsvoorwaarden op onze website; www. Accrete.nl
Machtiging automatisch incasso en akkoord bovenstaande gegevens:
Ja, wij gaan akkoord met het maandelijks automatisch afschrijven van de opvangkosten van Kindcentrum
………………………..te………………. Wij zullen hiervoor maandelijks een factuur ontvangen.
Factuuradres
Verzorger 1
Ander adres
Bankrek. Nr.
Tenaamstelling
Plaats
Datum
Handtekening
Namens Kindcentrum
Naam Hoofdleidster
Handtekening
Dit document bevat vertrouwelijke informatie, ondergetekenden verplichten zich hiermede vertrouwelijk
mee om te gaan.

Toestemmingsformulier
Middels onderstaande handtekening geven ouders toestemming voor de volgende zaken:
Wij stemmen in met het toedienen van paracetamol aan ons kind.
 ja  nee
De pedagogisch medewerker gaat altijd eerst in overleg met één van de ouders om
te bepalen of een paracetamol in die betreffende situatie toegediend mag worden.
(De pedagogisch medewerker dient geen paracetamol toe indien het kind dit nog
nooit eerder gehad heeft! Dit i.v.m. allergische reactie)
(Er dient een toestemmingsformulier geneesmiddelen getekend te worden.)
Ons kind mag op de buik slapen.
(er dient een apart toestemmingsformulier getekend te worden.)

 ja

 nee

Ons kind mag indien nodig ingebakerd worden.

 ja

 nee

Ons kind mag de sieraden om houden in bed.
Ons kind mag mee met uitstapjes/activiteiten onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker.
Ons kind mag onder begeleiding van een Accrete medewerker mee met het busje.
Ons kind mag onder begeleiding mee met het openbaar vervoer.

 ja
 ja

 nee
 nee

 ja
 ja

 nee
 nee

Ons kind mag gedurende de opvangsituatie gefotografeerd en/of gefilmd worden,
denk hierbij aan foto’s en/of film tijdens verjaardagen, activiteiten enz.
Deze opnames kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ouders te informeren
over de activiteiten op de groep door middel van een fotocollage, video interactie
begeleiding (intern gebruik), privé gebruik (in geval van verjaardagen) enz.
Bovenstaande opnames mogen eventueel worden gebruikt voor de volgende prdoel einden
Nieuwsbrief kindcentrum
Op de website

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee

(er dient een apart toestemmingsformulier getekend te worden.)

In de plaatselijke(week) krant
Op folder/poster/flyer

